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Jegyzőkönyv 

 

Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének endrefalvai 

hivatalában az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. augusztus 3-án 9.00 órakor 

megtartott rendes ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Kartnyák András elnök-helyettes 

Radics Gábor képviselő 

Rácz Tamás képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi főelőadó 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 9.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, Vincze 

Nikolett körjegyzőt és Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi főelőadót. A jelenléti ívből megállapította, 

hogy a megválasztott 4 képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta, 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Rácz Tamás képviselőt javasolja. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 

a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat fogadják el. Kérte, aki a napirendet elfogadja, igennel 

szavazzon! 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. 2012. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. 2012. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Az első napirendi pontunk a 2012. évi költségvetés I. féléves 

beszámolójának megtárgyalása. A 2012-es évre az állami hozzájárulás mértéke 215.000 Ft volt, 

amely felhasználásra is került. Szeretném az I. félévet áttekinteni, mire fordítottuk az állami 

hozzájárulást. Az Általános Iskolai farsangi bál megvalósítását 10.000 Ft-tal, az óvodait pedig 5.000 

Ft-tal segítettük. A ballagást 25.000 Ft-tal segítettük. A ballagásra a gyerekeket és a pedagógusokat 

valamint a dajkákat leptük meg egy szál virággal és egy doboz bonbonnal, amelyek 25.000 Ft-ba 

kerültek. A község egy igen tehetséges gyermekét is támogattuk 50.000 Ft-tal. A településen élő 

hátrányos helyzetű családok megsegítésére ruhákat és cipőket osztottunk ki 100.000 Ft értékben. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi főelőadó: A 2012. évi költségvetés-módosítására van szükség a 

kiadási oldalon előirányzat átcsoportosítás miatt, a melléklet előterjesztésen ezt részleteztem is. Van 

kérdés? 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

34/2012. (VIII. 03.) számú határozata 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi költségvetés 

módosítását. 

 

(A 2012. évi költségvetés módosítása a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

35/2012. (VIII. 03.) számú határozata 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi költségvetés I. 

féléves gazdálkodásról szóló beszámolót 372 e Ft bevétellel, 372 e Ft kiadással. 

 

(A 2012. I. félévi költségvetési beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Vincze Nikolett körjegyző: A Romanapra felhasznált pénz esetén majd kérem az elnököt, hogy 

legyen szíves ráírni a számlákra, hogy a rendezvényre használta fel. 

Rácz Tamásné elnök: Rendben. A Romanappal kapcsolatban van valakinek valami kérdése? A 

programot szeretném röviden ismertetni. A kora délutáni órákban kezdődik a rendezvény. A 

programok között szerepel a roma népviselet és nyelvi hagyományok bemutatása, tánccsoportok 

versenye, szépségverseny, koncert. A műsorokat követően pedig 8 órától kezdetét veszi a mulatság, 

azaz a bál. Több településről is jelezték, hogy jönnek a rendezvényre. Például Szécsényfelfalu, 

Litke, Karancskeszi, Karancslapujtő, Szátok, Pásztó, Etes, Ludányhalászi, Nógrádszakál és 

Szécsény. A felsorolt települések nagy részével együttműködési megállapodásunk is van és a 

tánccsoportunkat is többször hívják szerepelni. Múlthét szombaton Szécsényben voltunk 

Romanapon a tánccsoporttal. Ha még az előbb felsorolt községeken kívül is jönnek tánccsoportok, 

természetesen megpróbáljuk majd beszorítani a programban. 

Rácz Tamás képviselő: Igen, mindenkit szeretettel várunk. 

Rácz Tamásné elnök: A „Romanap” elnevezésű rendezvényünk megtartásának költségeire 600.000 

Ft-ot vettünk fel Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata bankszámlájáról. A rendezvény 

helyszínét, azaz a Sportpályát is alkalmassá tettük a rendezvény megtartására. Az egyebek napirendi 

pontban szeretnénk megbeszélni a képviselő-testület díjazását is. A véleményem szerint a 2011. évi 

tiszteletdíjakat állapítsuk meg a 2012-es évre is. 
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Vincze Nikolett körjegyző: Ismertetném a 2011. évi tiszteletdíjakat. A képviselői tiszteletdíj bruttó 

évi 12.000,- Ft, az elnökhelyettes tiszteletdíja bruttó évi 30.000,- Ft és az elnök tiszteletdíja bruttó 

évi 48.000,- Ft. 

Rácz Tamásné elnök: A 2012-es évben ezek az összegek nettóban máshogy fognak alakulni a 

szuperbruttósítás megszűnése miatt. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi főelőadó: Igen. 

Vincze Nikolett körjegyző: Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy nem az összes tiszteletdíj 

bruttó összegét, hanem az adó és járulékok miatt egy nagyobb összeget kell elkülöníteni erre a 

célra. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi főelőadó: Tavaly mi kezeltük a nemzetiségi önkormányzat pénzét, 

ami az idén már nem így van és ez miatt a számfejtés és a járulékok fizetése másképp alakul. 

Rácz Tamásné elnök: Tehát akkor a 2011-es tiszteletdíjak maradnak, mert ragaszkodunk a 

munkatervünkhöz és szeretnénk mikuláskor és karácsonykor is meglepetéssel szolgálni az 

óvodásoknak és az iskolásoknak. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az önkormányzat számlájára kellene a tiszteletdíjakra szánt összeget 

elhelyezni, a bérszámfejtés és kifizetés miatt. A tiszteletdíjak meddig legyenek kifizetve? 

Rácz Tamásné elnök: Augusztus 20-ig. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

36/2012. (VIII. 03.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 173. §-a szerint a 

települési roma nemzetiségi önkormányzat testülete elnökének, elnökhelyettesének 

és tagjainak – a települési roma nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére – 

2012. évre tiszteletdíjat állapít meg az alábbi összegekben: 

o képviselői tiszteletdíj: bruttó évi 12.000,- Ft, azaz tizenkétezer forint, 

o elnökhelyettes tiszteletdíja: bruttó évi 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint, 

o elnök tiszteletdíja: bruttó évi 48.000,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a tiszteletdíjak kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2012.08.20 

Felelős: elnök 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Rácz Tamásné elnök az ülést 9.45 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Rácz Tamásné        Rácz Tamás 

        elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


